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 الممخص:

مــن الناحيــة مرحمــة الطفولــة المبكــرة  فــ ىــدا البحــث الــراىن تلــ  ال عــرا عمــ  مفيــوم عــادات العقــل 
ىـم النظريـات عرض  عريفات لمفيـوم عـادات العقـل، وكـعلك عـرض أ و ناول البحث ف  طيا و ،النظرية

 -نظريـة بياجيـة –الجشـطمت  ةنظريـ  -)النظريـة السـموكية: ومنيا  ؛حاولت  فسيرىا لدى اأطفال يال 
 .سس ال    قوم عميياأعادات العقل وخصائصيا وا مراحل  طورالبحث  كما  ناول. (ينظرية فيجو سك

 عادات العقل، مرحمة الطفولة المبكرة الكممات المف احية:
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Abstract:  

     The aim of the research is to identify the concept of Habits of mind for Children in 

Early Childhood.The research dealt with the definition of the concept of Habits of mind 

,as well as a presentation of the most  important theories that it tried to explain in 

children with Habits of mind.The study also dealt with the stages of the development 

habits of mind. 
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 مقدمة:

تعد مرحمة الطفولة المبكرة من أىم الفترات التى يحيا فييا االنسان، الن معظم شخصيتة وتكوينة      
، وىذه المرحمو تقع بين الثالث والست سنوات ، فقد فطر اهلل تعالى الطفل  ةالمرحميتأثر ببناء وتكوين ىذه 

اىيم والمعمومات والمعارف، فييا عمى حب التساؤل فى ىذا السن كى يزود عقمو بأكبر قدر ممكن من المف
ساليب والطرق الحديثو وترسيخ العادات العقميو ألبا ةرى االىتمام بعقمية الطفل وتنميتلذلك كان من الضرو 

 فيو منذ الطفولة .
 عالقة ليا التي الميمة المتغيرات من العقل عادات( عمى أن 7002 يوسف قطامي ، (فقد أكد     
وخاصة من بداية مرحمة الطفولة المبكرة  ألن  المختمفة التعميم مراحل في األطفال لدى المعرفي باألداء

 القرن بداية مع الدراسات من العديد أكدت لذلك ياة االنسان،حىذه المرحمة ىى منبت أى عادة فى 
 وتقويميا فييا والتفكير األطفال مع ومناقشتيا وتقويتيا العقمية العادات تعميم أىمية والعشرين عمى الحادي
 وبنيتيم ذاتيم من جزءا تصبح حتى بيا التمسك عمى تشجيعيم أجل من لألطفال الالزم التعزيز وتقديم
( قد أشار الى أن العادة العقميو الضعيفة تؤدى الى تعمم ضعيف بغض 7000، الن ) مارزون، العقمية

 النظر عن مستوى المياره أو القدرة .
ك المعمومات واالحتفاظ بيا فقط بل ىي معرفة كيفية استخداميا أيضا العادات العقمية ليست امتالو      

وليس استذكارىا أو إعادة . قود الطفل إلى إنتاج المعرفة التى تفيي نمط من السموكيات الذىنية الذكية 
ل إنتاجيا لذلك تدعو التوجيات التربوية الحديثة إلى أن تكون العادات العقمية ىدفا رئيسيا في جميع مراح

بأنيا عبارة عن سموك عقمى ذىنى يستخدم فى مواقف Costa & Kallick ,2000)   )التعميم، فقد عرفيا
الحياة المختمفة بحيث يكون االداء أكثر فاعمية وأفضمية وتعمل ىذه السموكيات عمى ترتيب وتنظيم 

–التحكم بالتيور –بره وقد قسموىا الى ستو عشر عاده )المثا،االولويات فى العمميات العقمية وأدارتيا 
التساؤل  –جمع البانات بأستخدام الحواس  –االصغاء بتفيم وتعاطف –التفكير التبادلى –التفكير بمرونو 
 الخ( -وحل المشكالت 
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 عادة أن مشيره إلى بذكاء الطفل الصمة وثيقة العقل عادات أن (7007وتشير)نيى الزيات ،     
 عدم تفكير وكذلك العقل، لعادات نتاجاً  تعد المعرفية األبنية تطور عقل، وأن عادة  الذىني االستكشاف

 تنطوي والتي الطفل، لجدية مصدراً  يمثالن المذان حب االستطالع وعادة لطفلمن الشئ لدى ا التأكد
يؤكد عمى أن عادات العقل توجد مع الطفل وتبنى مع بناء  وىوما األسئمة، في وغرابة صراع عمى بدورىا

  عقمو ولكن تحتاج الى من يرعى ىذا البناء وتقويتو وتقويمو حتى ينبت ويبنى بجدية وصالبة.
فالعادات العقمية تتيح لمطفل أن يتعامل مع غيره لفظيا واجتماعيا ،وىذا االخذ والعطاء يساعده عمى      

التعمم وكما أنيا تعمل عمى تنبيو عقل الطفل وأثارتو لمايجرى من حولو فيى ليست مقتصره عمى االطفال 
فال ذوى بعض االعاقات كما أكد العاديين فقط بل تسعى أيضا المؤسسات التربوية الى تنميتيا عند االط

( مع  7000رى،( مع االطفال ضعاف السمع ، )صفاءبحي7002عمى ذلك كال من )نجاة فتحى ،
( مع االطفال المعاقين سمعيا .وغيرىا من الدراسات التى أكدت 7002، ) راغب ،االطفال بطئ التعمم

ادات العقمية ليا تأيرىا البالغ فى بناء عمى تنمية العادات العقمية مع االطفال العاديين أو غيرىم فالع
الشخصية ، فيى بدورىا ، تثتثير العقل وتجعل التعميم اليتحقق بالصدفة بل البد من السعى اليو،فقد 

( عمى أن الطفل حينما يمارس عادات العقل فأنو يمارس عمميات ذىنية 7000أكدت ) صفاء بحيرى ،
مدفوعا ذاتيا لمتقدم ليرى شيئًا جديدًا أو يشم رائحو جديدة ،  ومعالجات فيو اليعرف عما يبحث ولكنو يكون

 أو يحس مممسًا جديدًا أو يسمع شيئًا أو يتذوق طعمًا.

 مفيوم عادات العقل ف  ضوء ا جاىات مخ مفة يمكن عرضيا كما يم  :

 إلى الستجابتونتيجة  تتكون أفعال إلى المتعمم يقود الذكية يرى أنيا نمط السموكيات:  ولأ اال جاه ا -
 أميمة)  االتجاه ىذا ومن أصحاب والتفكير، والتأمل البحث إلى تحتاج التي المشكالت من معينة أنماط
 (، 7002 عبداهلل، ليل ( (، (7002 إبتيال محمد،( ، (7002 المحسن، عبد سيد( ، )7002محمد،

 (، 7000 عبداهلل ، وائل( (، 7000 حجات، عبداهلل(، ) 7000 شكري، سعدية( (، 7002 محمد، عزة(
 (.7000 حسين، راىان نوا( (،7000، )ناصرالسيد ، (7000  ىاشم، حسنى(
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يرى أن تطبيقو مفيد أكثر من : يرى أنيا رغبة أو نزعة الفرد تجاه موقف معين يتخذه و  اال جاة الثان  -
ىذا االتجاه  ، مع التأكيد عمى تطبيق السموك بفاعميو واالستمرار فى ممارستو ومن أصحابغيره

(Dottin,2008،)Diez,2007)(،)Kassem,2005) 
ميا عند تفضيل أى االنماط الذىنية التى ينبغى استخدا يرى أنيا اتجاه الفرد نحو :اال جاه الثالث -

وتتطمب استخدام العمميات الذىنيو بفاعمية ،ومن أصحاب ىذا االتجاه )أيمن  ،مواجيو موقف أو مشكمو ما
 (.7000(، )عيد عبدالغنى ،7000(،)فتحيو عمى ، 7002(،)فاطمة محمد ،7002حبيب،

يرى أنيا تركيبة من الميارات العقمية واالتجاىات والتجارب، والميول تساعد الفرد عمى  : اال جاه الرابع -
تفضيل أحد أنماط السموك الفكرى الداء ميمو معينو ،ومن أصحاب ىذا االتجاه :المؤسسو االمريكيو 

 ( - for Advancement  American Associationير العموم لتطو 
 

 مراحل  طور عادات العقل:
لما  ةعمى سابقتيا وتعد أساسي ةتعتمد كل مرحم ،ىرميةمراحل  ةلى أربعإالتفكير وكاليك(  كوستا)قسم 

 يمييا وىى :
 –البايانات  تشغيل –تتضمن الميارات )إدخال الباياناتو  ةمنفصم ةمرحمو اعتبار التفكير كميار  -0

 إستخراج النواتج بعد تعديميا وتطويرىا (
ستراتيجية وتتضمن الربط بين الميارات المنفصمة لمتفكير من خالل االتفكير كعتبار امرحمو  -7

التفكير  –ومنيا)استراتيجيات حل المشكالت  االستراتيجيات التى يستخدميا االفراد لموجيو المشكالت 
 المنطق( –االستدالل  –إتخاذ القرار –الناقد 

ات التى تتصف بالخبرة مرحمة إعتبار التفكير كعممية ابداعية ويشمل مجموعة من السموكي -2
التفكير –الطالقة –والتى يستخدميا الفرد النتاج أنماط جديدة لمتفكير ،وىى )االبداع  ،واالستبصار
 االستبصار(–عمل النماذج –الحدسية –المجازى 
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روح معرفية وتتمثل فى قوة االرادة واالستعداد والرغبة وااللتزام ويتصف صاحبيا مرحمة اعتبار التفكير ك -2
-التعامل مع المواقف الغامضو–عن بدائل  البحث  –إحتفاظو باحكامة لنفسو  –ب)تفتح الذىن 

 (22 -22: 7002)يوسف قطامى ، الرغبة فى التنفيذ  -االىتمام باالفكار الرئيسية

 

 :العقل عادات وسمات خصائص
 يتميز األفراد المتميزون بيذه العادات بعدة خصائص تميزىم عن غيرىم وىي:     

 ستخدام أنماط السموكيات وتقدر: الحساسية تعني إدراك وجود الفرص المالئمة إلالحساسية الفكرية -
العادات العقمية الحساسية الفكرية وتؤكد أىميتيا كعنصر فاعل من عناصر المشكمة لمسموك 

تنطوي الحساسية عمى إدراك الفرص والمناسبات التي يرغب الفرد في المشاركة فييا بسموكيات الذكي،و 
 .(Costa & Kalick, 2008)مالئمةفكرية 

: تحترم عادات العقل دور المزاج واالختالفات الفردية، فالقدرات وحدىا اح رام المزاج والفروق الفردية -
والحساسيات والقيم كميا عناصرتمعب دورا في إخراج السموك أشياء جافة وكامنة، والعواطف والدافعية 
( وتحترم عادات العقل الفروق الفردية من خالل تأكيد 7002الذكي إلى الحياة ) عبدالطيف أبو بكر ، 

الذي ال يتقيد بنمط أو مستوى معين من الذكاء، فعمى سبيل الخصائص السموكية العامة بمفيوميا الواسع،
فرد يمكن أن يعبر عن المرونة الفكرية بطريقة شفوية أو حركية أو موسيقية، ومن الممكن المثال نجد أن ال

تطبيق المثابرة واقعيا تحت ظروف مختمفة، كما يمكن طرح األسئمة عمى شكل كممات أو صور، أو 
 .(Costa & Kalick, 2000حركات أو ألحان موسيقية )

ية العواطف أو الذكاء العاطفي، وتفسح عادات العقل رف عادات العقل بأىمتتع االى مام بالعاطفة: -
مكانا لألدوار المتعددة لمعاطفة في ميدان الذكاء، لكن يحدث أحيانا إن ال يكون ىناك تفحص لمطرق 
المتنوعة التي تسيم العواطف بيا في التفكير، فالعاطفة تؤثر بطرق مختمفة، ومن الطرق التي تتيحيا 

 عادات العقل لمعواطف ىي:
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اعتبار الميل صفة من صفات السموك الذكي، ومن الطبيعي أن احترام العواطف المرتبطة بالميل ينجم  -أ
 عن إدراك لمذكاء ويتركز عمى الصفة المميزة وليس عمى الميارة.

وثمة صفتان أخريان من صفات عادات العقل التي تفسح المكان لمعواطف ىما: تضمين سموكيات  -ب
 زام بالكفاح لمواصمة التأمل في تمك السموكيات وتحسينيا.فكرية محددة، وااللت

: المقدرة تعني امتالك الميارات والقدرات األساسية لتنفيذ السموكيات، العادة تطالق لقدرات الفرد العىنية-
إن الفرد يولد وىو مجيز باالستعداد واإلمكانات والقدرات الكامنة التي تنمو مع العمر، وتزداد وتتطور 

 بعقل الممارسة والتعمم والتكرار بوعي. ويختمف األفراد بكفاءاتيم الممثمة 
بط بفرضية القدرات المتطورة، وتتحدد ىذه القدرات المتطورة بمدى استفادة الفرد بعادات العقل، وىذا يرت

تقان آلياتو وىذا يظير الفرق بين المفكر الخبير  من الترتيب الذي يقدم لو في تعمم التفكير وممارستو وا 
  (.7002والمفكر المبتدئ )يوسف قطامى ،

ت العقل بالسموكيات الفكرية العريضة "العامة" التي حيث تيتم عادا  حقيق النظرة ال كاممية لممعرفة: -
تربط المواد الدراسية مع بعضيا، كما تربط بينيا وبين أنشطة الحياة اليومية. فعمى سبيل المثال نجد أن 
عادة المرونة الفكرية ضرورية لرؤية األشياء من زوايا مختمفة، وىي ضرورية أيضا لفيم األعمال األدبية 

نيا ميمة لتفسير األدلة والظواىر العممية، كذلك ىي ميمة في عمميات اتخاذ القرارات، والفنية، كما أ
 .(7002) عبدالمطيف أبوبكر ، ة لعادة االستماع بتعاطف وغيرىاوىكذا الحال بالنسب

 
 سس ال    قوم عمييا عادات العقل :أا

حول ماذا يجب أن يتعمم الناس وكيف ،وىى كغيرىا من  يةوفمسف يةظرية تعميمتمثل عادات العقل ن     
 : لتاليةا مورألتيتم بافنجد عادات العقل  نظريات التعميم تتعتمد عمى أساس من المعتقدات والقيم ،

خر أقل آن السموك العقالنى أفضل من سموك ختيار وتوظيف نماذج معينو مإتتضمن  :valueالقيمو 
 (722، 7000حسن،فائدة أو انتاجيو )زيتون 
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 ستعمال نموزج معين من سموكيات العقل التى يتم تفضيمةإىى الشعور بالرغبة نحو  :Desirالرغبة 
(,2000  Costa&Kallick:)  تعنى ميل االفراد الى الرغبة فى التفكير بعناية بشأن المشاكل التى

 تواجييم فى الحياة.
تيا الستخدام السموك العقالنى وتطبيقيا )يوسف : تتضمن أدراك الفرص ومالءمSensitivityالحساسية 
 (022، 7002قطامى ،
    ىى أمتالك الميارات والقدرات االساسية لتحقبق النجاح ومسايرة السموك العقمى: Capability القابمية 

 .(7002) ضحى العتيبى ،
  النموذج العقمىىى مواصمة االصرار عمى التفكير التأممى ولتحسين أداء : Commitmentاالل زام 

Costa&Kallick ,2000).) 
ىى تعزيز وأدماج السموكيات الفكرية وتحويميا الى أفعال وقررات وحمول لممشاكل  :Policyالسياسة 

 (022، 7002التى يتعرض ليا الفرد ) يوسف قطامى ،
 

 وصا عادات العقل : 
 : تاليعادات العقل كال (7007وكاليك ، ،كوستاقسم كل من )     
الميمو الموكمو  لستسالم قبل أكماعمى تنفيذىا دون اإلة تعنى االلتزام بالميمة واالصرار  المثابرة: -0

 اليو .
والتأكد من فيم  والتفكير قبل االقدام عمى المشكمة ، تعنى التأنى فى التفكير ، :التحكم بالتيور -7

 التعميمات واالصغاء  ليا قبل تنفيذىا.
عاده ىتمام بما يقولو اآلالقدرة عمى حسن االستماع واإل: تعنى االستماع بتفيم وتعاطف -2 خرون وا 

 خر.آصياغة أفكار شخص 
 التفكير بمرونة : تعنى النظر فى وجيات نظر بديمة والتعامل مع مصادر متعددة لممعمومات ، -2

مكانية التنقل من موقف ألخر.  وا 
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 والتعمم ، تحسين والنمو ،ستعداد الدائم لمتعمم المستمر :تعنى المكافحة دائما من أجل الالا -2
 وتحسين الذات . والتعديل ،

التفكير حول التفكير : تطوير خطة عمل والمحافظة عمييا فى الذىن فترة من الزمن ثم األمل  -2
وأجراء مراجعات عقمية قبل التنفيذ والتأمل فى الخطة  ،ا وتطوير خرائط عقمية أو خطط عملفيي

 من أجل تحسين االداء.
المشكالت :تعنى معرفة طرح أسئمة من شأنيا أن تممئ الفجوات القائمو بين التساؤل وطرح  -2

 مايعرف وما اليعرف وتتضمن طرح أسئمة بين وجيات نظر بديمة .
تطبيق المعارف الماضية عمى أوضاع جديدة : تعنى المجوء الى الماضى إلستخالص تجارب  -2

 جديدة ومقارنو االفعال الحالية بشبيياتيا فى الماضى.
ستخدام المغة بوضوح ودقة ال -2 تفكير والتوصيل بوضوح ودقو :تعنى الربط بين المغة والتفكير وا 

 والسعى الى دعم المقوالت بإيضاحات ومقارنات وقياسات وأدلو.
جمع البيانات بأستخدام جميع الحواس: تعنى أستخدام كافة الحواس فى الحصول عمى  -00

 حظة االشياء ، وأستيعابيا عن طريق الحواس.المعمومات ، وأشتقاق معظم التعمم من خالل مال
 ،والتواصل مع االخرين فى مجموعات :تعنى القدرة عمى العمل،التفكير التبادلى  -00

إستراتيجيات الحمول والحساسية تجاة االحتياجات ،والقدرة عمى تبريراالفكار وأختيار مدى صالحية 
 خرين .آلعمى ا

 ر حمول لممشكالت بطريقة مختمفة بفحصتعنى تصو  :االبتكار –التصور  –يد التجد -07
أدوار مختمفة بأستخدام ، والميل لتصور الشخص لنفسة فى االمكانات البديمة من عدة زوايا

 واالقدام عمى المخاطرة واالندفاع بدوافع داخمية ال خارجية واالنفتاح عمى النقد . ،المشابيات
وتقديميا الى االخرين لمحكم  االستجابة برغبة ودىشة : تعنى السعى الى حل المشكالت -02

واالبتياج لوجود القدرة عمى حل المشكالت ،والمتعة فى مواجيو تحدى حل المشكالت والسعى 
 خرين.آلاء المشكالت التى قد تكون لدى اور 
عوا لإلنطالق الى ما تحمل مسؤلية المخاطرة : وجود دافع قوى تصعب السيطرة عميو يد -02

ويقبل  ،اليعرف نتائجيا و مجبر عمى وضع نفسو ،فى مواقفويبدو الشخص وكأن ،وراء الحدود
 االرتباك والتشويش وعدم التقييم وارتفاع مخاطر الفشل كجزء من العممية .
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، والميل اع من موقع مناسب ومثير لالىتماموضأل:تعنى القدرة عمى إدراك اةىافكايجاد ال -02
لى إستحسان وتفيم  ،روح الدعابة ضع قيمة كبيرة لتممك، الى و ى إنشاء الدعابة بصورة أكبرال وا 

 دعابات اآلخرين.  
 

 :مرحمة الطفولة المبكرةل اطفأ العقل عادات دراسة أىمية
 عمى االتى: القدرة الطفل تكسب العقل عادات أن عمى يؤكد التربويون 

 .مسؤوليتيا وتحمل التعمم عممية وتنظيم توجيو -
 اليومية. الحياة مواقف مع بكفاءة التعامل -
 مصادرىا من المعمومات مع التعامل إجادة -
 لفيم المعمومات اإلدراك من أفضل مستوى تحقيق وراء سعيا والوضوح والموضوعية الدقة تحري  -

 .وجو أكمل عمى منيا واالستفادة
 .وتحسينو التفكير لتوجيو التفكير ميارات استخدام -
                                      بو يمر الذي التعميمي لمموقف المناسبة اإلجراءات اختيار -

         (Costa and Kallick,2000) 
 ضفاء متعة التعمم عمى عممية التعمم .إ -
 صرار والعقل المتفتح.إللعادات المفيدة مثل المثابرة واكتساب اا -
 عمى تحمل المسؤليو والمخاطرة . طفالألاتدريب  -
 والميارات العقمية والحياتية حتى يصبح التفكير عادة.ستخدام القدرات اراده تجاة إلمتالك اا -
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 : مرحمة الطفولة المبكرةل اطفأالنظريات المفسره لعادات العقل لدى بعض 
 : ةالسموكي ةالنظريأواًل: 
بقوانين  ةمحكوم رتباطات بين مثيرات واستجاباتافسير عمميو التعمم من خالل حدوث حاولت ت     

 ،وميمر ،بافموف وثورنديك،ودالرد ةومن أقطاب ىذه النظري ،والتدعيم ،واالنطفاء ،التعمم كالتكرار، والتعزيز
بين  ةلتدريب )التكرار( فتكرارا الرابطالتعميم قانون ا ةلعممي ةأن من القوانين الرئيسثورنديك . ويرى وسكنر
اطات تقوى ، فاالرتباويتيا وبالتالى يصبح التعمم أكثر رسوخً وتق ةلى تثبيت الرابطإ ييؤد ةواالستجابالمثير 

  (22 -22:  7000)سميمان عبدالواحد ، ةبفعل التكرار والممارس
مفيوم يعبر عن رابطو بين المثير واالستجابو ،كما أنيا مفيوم  ةالسموكي ةوالعاده فى ضوء النظري    

ىى كل أنواع النشاط الذى يتكرر صدوره عن الفرد  Habitيشير الى تكرار ممارسو التعمم أى أن العاده 
كتسبيا أو تعمميا إبطريقة سيمة ال مشقة فييا ، والسموكيون ينظرون الى الفرد كتنظيم مكون من عادات 

 غير وفقا لطبيعو الظروف والمواقفألن العادات أنظمو سموكيو متعممو غير ثابتو ،حيث تتعدل وتت
ودوالرد وميممر يتفقان عمى االىتمام . (7002:22اميو موسى ،()س22:7002، )عبدالصبور منصور

من أنواع السموك أو العادات  ذ يتعمم الطفل فيو كثيراً إولى فى حياه الطفل لو أىميو كبيره بالسنوات األ
يوكدان عمى أىميو العوامل البيئيو والظروف الذى يتعرض ليا الطفل والتى و  صيتوالتى تتميز بيا شخ

 (7007 ،)سيير كامل  يو العادات وتقويتيا أو اضعافيامتؤدى الى تن
ا الكتساب الطفل وترى الباحثو أن التدريب أو التكرار ىو من قوانين التعمم التى يمكن أن تكون أساسً      

عادات  ةالممارسو تعميم واكساب طفل الروضبعض العادات وبالتالى يمكن من خالل التدريب والتكرار و 
 .روثةوليست مو  ةمكتسبت عاداالعقل فال
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  :الجشطمت ةنظريثانًيا: 
أىميو من االجزاء المكونو لو والجشطمت كممة المانيو تعنى الشكل الكمى  الى أن الكل أكثر تشير     

حيث جاءت الفكرة من أننا ال ندرك االجزاء التى يتكون منيا الشئ وأنما ندرك الشكل وبناءا عمى ذلك 
يفيم ويدرك الموقف الكمى أوال وبعد ذلك يسمك بأحسن طريقو ممكنو. وىذا يشير الى فان الفرد يحاول أن 

و بدال من أنماط والعمل ب )عادات العقل ( ةم نمط من أنماط السموكيات الفكرياالختبار االنسب الستخدا
  (022: 7002)عبدالواحد حميد ، ةأخرى أقل انتاجي

كميو بأن يكون طفل أن ينظر لالمور نظريو جشطمتيو وعمى أساس نظرية الجشطمت فأن عمى ال     
ر المشكمو بالنظر الى مجاليا الكمى أى ما يحيط بيا من ظروف وممبسات حتى باعاده تنظيم عناص

عاده تنظيميا تنظيما يؤدى إلى طرح العديد من البدائل ا  دراك المشكمو و إيصل الى الحل فجأه عن طريق 
 (22: 7002ق مع عاده التساؤل وطرح المشكالت )محمد أنور ،لحل المشكمو الواحده وىذا مايتف

 
  ة:نظرية بياجيثالثًا: 

 فقد قسم بياجيو النمو العقمى الى أربع مراحل ىى : ، طفالألىتمت بالنمو المعرفى لدى اا
 :وتستمر من الميالد حتى سن عامين تقريبا . Motor  Sensoriالمرحمة الحس حركية  -
: وتستمر من الثانيو حتى سن السابعو من العمر Pre operationsمرحمة ما قبل العمميات  -

تقريبا ، وتنقسم ىذه المرحمو إلى قسمين ىما :)مرحمة ماقبل المفاىيم من الثانية حتى الرابعة من 
 العمر ، ومرحمة التفكير الحدسى من الرابعة حتى السابعة (

: وتستمر من السابعة حتى حوالى    Concreat operationsمرحمة العمميات المحسوسة  -
 الحادية عشر من العمر .

   : وتستمر من الحادي عشر أو الثانية عشر ومابعدىا   Formal operationsمرحمة العمميات  -
 (222: 7000فاطمو ناجى  ،)السيد شعالن

 
ماييمنا ىو ( سنوات لذلك فأن 2- 2وىذا البحث ييتم بطفل الروضة فى المرحمة العمرية من )     

تفكير الطفل ففى ىذه المرحمو يكون  ،ضا بمرحمة ماقبل التفكير المنطقى. وتسمى أيمرحمة التفكير الحدثى
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رحمة يعتمد فى ل فى ىذه الم، أى أن حواس الطفل ىى أبوابو الى المعرفو فالطفمحكوما بما يرى ويحس
خر وىذا مايتفق مع عادة "جمع البايات بأستخدام آبشكل أكبر عمى حواسو أكثر من أى شئ  هتفكير 
ن فيو الطفل الحل بناء عمى محيث يرى بياجيو فى ىذه المرحمة بأن التفكير ىو ذلك الذى يخ،س"الحوا

ك أربعة عوامل تؤثر فى ويؤكد بياجيو أن ىنا. (02: 7002)شيرين عباس ، عمى ماتظيره لو حواسو
النمو العقمى المعرفى لمطفل أو بمعنى أدق تؤثر عمى أنتقال الطفل من مرحمة إلى أخرى من مراحل النمو 

)جابر عبد  ة،الخبرة االجتماعية، التوازن، الخبرة الماديجيو والعوامل االربعة ىى: النضجاالتى حددىا بي
 (702: 7000الحميد ،

فى عممية النمو عند بياجيو، فيو يرى أن  من العوامل التى تمعب دورًا ىاماحيث يعتبر النضج       ًً
قدرة الطفل عمى التفكير تزداد بتزايد نضجو ، أما الخبرة المادية فيى تمثل معرفة الطفل بأسموب أداء 

مع  الطفل االشياء أو الموجودات فى البيئة من حولو وتفاعمو معيا ، ويقصد بالخبرة االجتماعية تفاعل
 االخرين ممن يحيطون بو من أفراد المجتمع وتعتبر الخبرة االجتماعية شرطا أساسيا لبناء البيئات العقمية

اب دائما فطفل الروضة يكون شديد الذاتية ويرى االشياء بمنظوره الخاص فقط ، ويعتقد أن رأيو ىو الصو 
ذا تركنا إتية تبدأ بالزوال بالتدريج فيذه الذا. (20-22: 7002وال يوجد رأى غير رأيو)عادل عبداهلل ، 

لى ارائيم وذلك كمو يتم من خالل االىتمام بتنمية عادات العقل إستماع لمطفل التفاعل مع االخرين واإل
 . لدى طفل الروضة وبالتحديد عادات "االصغاء بتفيم وتعاطف ، والتفكير التبادلى "

 
 نظرية فيجو سك : رابًعا: 
والتى أطمق عمييا مؤرخو عمم النفس إسم النظرية االجتماعية عمى أىمية التفاعل فى تشكيل عممية      

ستند يالتفكير وبالتالى تشكيل عادات العقل حيث يفترض فيجوتسكى أن النمو العقل المعرفى عند الطفل 
جتماعية التى ئة  اإللى البيا  و  فى االصل إلى الجياز العصبى  المركزى السيما الدماغ ىذا من ناحية ،

حشيش ،خالد )نبيل عبداليادى ،عبدالعزيز أبو ناحية أخرى  تمد الدماغ بمحتواه المعرفى من
 فالنمو العقمى المعرفى من وجية نظر فيجوتسكى جانبات أساسيان ىما : (22: 7002عبدالكريم،



 

 

عادات العقل لدى أطفال مرحمة الطفولة (. 9102.)أسماء محمد خميفة، غادة عبد المعين رياض ،طو محمد مبروك
041: 031(،0)0يونيو، ،المبكرة "دراسة نظرية"  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 مجمة بحوث ودراسات الطفولة

Journal of Childhood Researches and studies 

 

143 

منذ الوالدة بل يتصف بمرونة عالية  اً الجانب المادى )الدماغ وتركيبة(: وىو ليس متحجر  -
مكانات مذىمة عمى النمو والتطور إذا ىيئت لو الظروف البيئية والثقافية المالئمة .  وا 

، ويمثل النمو المعرفى المكتسب عن طريق التفاعل ى المكتسب:ىوالتنشئة االجتماعيةالجانب البيئ -
 (022:  7000،وبرت سيجمر)ر ياي إليبيئة االجتماعية التى ينتماالجتماعى بين الطفل وال

 
 ويقسم فيجوتسكى مراحل النمو المعرفى لدى الطفل إلى قسمان : 

 القسم األول : وىو يختص بالعالقات اإلجتماعية وينقسم إلى أربعة مراحل ىى :
 د وحتى نياية السنة االولى .مرحمة الرضاعة من الميال -
 مرحمة الحضانة من السنة الثانية حتى الثالثة . -
 مرحمة الروضة من السنة الرابعة حتى نياية السنة السادسة . -
 السن السابعة وحتى السنة العاشرة،والسنتين الحادية والثانية عشرمن : مرحمة الدراسة وىى قسمان -

حية السيكولوجية نمط العالقات المعرفية وىنا توجد ثالث مراحل فى نمو المعرفة ا: يتعمق بالنالقسم الثانى
 وىى :
لمعرفة الحسية : ينشأ منذ الميالد ويستمر متطورا إلى نياية العمر ويعبر عن نفسو نمط ا -

 بإنطباعات ذىنية حسية متفرقة عبر الحواس.
نمط االدراك الحسى : والذى يبدأ من النصف الثانى من العام االول ثم يستمر ويتطور طوال  -

دوات وذلك بنشر صور ذىنية األو الشياء المادية والمحيطة واالشخاص ل فيو إدراكاً  ،الحياة 
 ار النمط السابق .ر حسية مع إستم

نمط اإلدراك العقمى : يعمل عبر المدركات العقمية المرتبطة بالمغة منذ بداية السنة الثانية بعد  -
ستمالميالد وتستمر مدى الحياة مع التطور واإل ار النمطين ر تساع الكمى والنوعى وا 

     (         Robson&Hargreaves,2005( )000 -002: 7002)محمود غانم ،السابقين
مما سبق يتضح مدى تأكيد فيجوتسكى عمى أىمية البيئة االجتماعية ، والثقافية فى تشكيل التفكير      

والبتالى فى تشكيل عادات العقل بالنسبو لمطفل بحيث يتم ذلك فى أطار اجتماعى ،بحيث يتم إكتسابيا 
توصل الطفل مع االخرين ومشاركتو ليم فى مختمف االنشطة والمواقف بصورة تدريجية من خالل 

 االجتماعية.
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  أدلر : نظريةخامًسا: 
ساسو أفى  ويرى فى نظريتو أن سموك الفرد تحركو حوافز إجتماعيو فالفرد عبارة عن كائن إجتماعى     

أيضًا عمى وحدة الشخصية وىو يربط نفسو باالخرين ويشتغل بنشاطات إجتماعيو تعاونيو ، كما يؤكد 
مية العوامل االجتماعية فى تحديد السموك وأىمية تكوينيا فى السنوات االولى من حياة الطفل من ىوعمى أ

 .(22: 7000)سيير كامل ،يتفق مع عادة "التفكير التبادلى"خالل التعمم والخبرة وىذا ما 
 

مى والمعرفى ونظريات التعمم والنظريات من العرض السابق لنظريات الدماغ ونظريات النمو العق     
االجتماعية يتضح لنا مدى تأكيد كال منيم عمى أىمية عادات العقل بالنسبة لطفل الروضة، فيذة العادات 

عمى التفكير بشكل فعال ومنتج ومواجية  عتاد عمييا طوال حياتو تجعمو قادراً ا  اذا أمتمكيا الطفل و 
 مشكالت الحياة المختمفة فى المستقبل .

 
 سابقة: وبحوث دراسات

عتاد عمى ا  عمى أن إذا ما أمتمك طفل الروضو عادات العقل و تؤكد التى سابقة الدراسات ال بعض     
فى جميع االنشطة الحياتية  إستخداميا فإن ذلك يعمل عمى تحسين وتنمية العديد من القدرات العقمية

 وفعال . لعمى التعامل مع الحياة بمواقفيا بشكل أفض اً والتعميمية ممايجعل الطفل قادر 
عادات العقل والنمو المستمر لألطفال  بعنوان  (Andderson,2009دراسة أندرسون )فتشير  
".Habits of Mind   Joumey Continuous Groth" العالقة بين  حيث ىدفت الدراسة إلى بحث

تنمية عادات العقل لدى أطفال الروضة ونمو القدرات المعرفية واالكاديميو لدييم ،وقد تكونت عينة 
سنوات بأحدى المدارس التركية بمدينة أزمير ،وقد  2-2طفل حيث تتراوح أعمارىم مابين  20الدراسة من 

بند  20س عادات العقل مكون من تم تقسيميم مجموعتين تجربية وضابطة ،وقد أستخدمت الدراسة مقيا
تتعمق بعادات العقل ،ومقياس لمنمو المعرفى لألطفالكما تم إعداد برنامج لتنمية عادات العقل وتم تطبيقو 
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لمدة شيرين ، وأسفرت نتائج الدراسة عمى وجود عالقة أرتباطية موجبة بين تنمية عادات العقل ةبين النمو 
 المعرفى واالكاديمى .

 
لمفاىيم الرياضية "عادات العقل وعالقتيا بتنمية ابعنوان : ( Goldenberg,2006دنبرج )ودراسة جول

حيث ىدفت الدراسة  Mathematical Habits of Mind for youg children "لدى طفل الروضة
وقد تكونت عينة  ،لممفاىيم الرياضيةالمى بحث العالقة بين تنمية عادات العقل وأكتساب أطفال الروضة 

، وأشتممت أدوات الدراسة عمى بطاقة سنوات 2-2الزمنية ما بين  طفل تتراوح أعمارىم 02الدراسة من 
مالحظة لمتحسين االكاديمى فى المفاىيم الرياضية لالطفال ، وبرنامج لتنمية المفاىيم الرياضية قائم عمى 

بوعيا ، وأسفرت النتائج إلى جمسات أس 2أسابيع بواقع  2أستخدام عادات العقل وقد تم تطبيقو عمى مدى 
 طفال.ألتنمية المفاىيم الرياضية لدى ا وجود عالقة موجبة بين التعميم بإستخدام عادات العقل وبين

 
 

الوجدانى –:"إستخدام عادات العقل فى تنمية النمو االجتماعى بعنوان   (Ming,2012دراسة مينج )
 Assessing Social –Emotional Using Habits of Mind of''لدى أطفال الروضة ".

Kindergarteners" ، الوجدانى لدى أطفال الروضة  –حيث ىدفت الدراسة إلى تنمية النمو االجتماعى
طفال تراوحت أعمارىم من  22بأستخدام نموذج عادات العقل لكوستا وكاليك ،وتكونت عينة الدراسة من 

ة وضابطة ، وأشتممت أدوات الدراسة عمى مقياس النمو (سنوات وقد تم تقسيميم لمجموعتين تجربي2-2)
االجتماعى ومقياس النمو الوجدانى لطفل الروضة وبرنامج الدراسة الذى يحتوى عمى مجموعة من 

أسابيع بواقع جمستين  2االنشطة القائمو عمى نموذج عادات العقل لكوستا وكاليك وقد أستغرق تطبيقو 
جاح وفاعمية برنامج عادات العقل فى تنمية النمو االجتماعى والوجدانى إسبوعيا ، وأسفرت النتائج عمى ن

 .لدى االطفال 
 



 

 

عادات العقل لدى أطفال مرحمة الطفولة (. 9102.)أسماء محمد خميفة، غادة عبد المعين رياض ،طو محمد مبروك
041: 031(،0)0يونيو، ،المبكرة "دراسة نظرية"  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 مجمة بحوث ودراسات الطفولة

Journal of Childhood Researches and studies 

 

146 

ىدفت إلى فاعمية عادات العقل في تنمية كفاءة وتنوع التفكير  ( Goombs, 2012)  جومبز دراسة
معاصر( لدى متعممي المرحمة اإلعدادية من خالل تدريس مادة التربية البيئية باستخدام  -تقميدي -)توقعي

( التي ىدفت إلى التعرف عمى  7002استراتيجية طرح األسئمة وحل المشكالت، أيضا دراسة )فتح اهلل ، 
ذج أبعاد التعمم لمارزانو في تنمية االستيعاب المفاىيمي وبعض العادات العقمية لدى تالميذ فاعمية نمو 

 ة.الصف السادس من التعميم االبتدائي في مدارس مدينة عنيزة بالمممكة العربية السعودي
 

ال بعنوان "فاعمية حقيبة تعميمية الكترونية لتنمية بعض عادات العقل ألطف (9103ال حسن ،)ع دراسة
حيث ىدفت الدراسة إلى التحقق من فاعمية الحقيبة التعميمية االلمكترونية فى تنمية بعض عادات الروضة "

العقل لدى أطفال الروضة والمتمثمة فى العادات االتية )جمع البيانات بإستخدام الحواس ،التساؤل وطرح 
طفاًل وطفمة من أطفال  20لدراسة من المشكالت ، التفكير بمرونة ،التفكير حول التفكير (،وتكونت عينة ا

(سنوات وتم تقسيميم إلى 2-2الروضة الممتحقين بالمستوى الثانى حيث تتمراوح أعمارىم ما بين )
مقياس عادات العقل ، الحقيبة (مجموعتين تجربية وضابطة ،وقد قامت الباحثة بإعداد أدوات الدراسة وىى

فاعمية ونجاح أنشطة الحقيبة اإللكترونيو فى تنمية بعض عادات االلكترونية (، وأشارت نتائج الدراسة إلى 
 العقل كما أ، نسبة التحسن لدى أطفال المجموعة التجربية أعمى من المجموعة الضابطة.

 

 :ة ال وصيات والبحوث المق رح
 . ةطفال الروضتقديم دورات تدريبية لمعممات رياض االطفال فى مجال عادات العقل أل -
 تصميم برامج قائمو عمى عادات العقل مع االطفال لتنمية السموك االجتماعى االيجابى  -
تصميم برامج قائمة عمى عادات العقل مع بعض االضطراب كأضطراب )قصور االنتباه والنشاط  -

 االضطرابات السموكية المختمفة(. –أضطرابات النطق والكالم  –الزائد 
 حركيا(–بصريا –عمل بحوث وصفة لمتعرف عمى عادات العقل عند أطفال المعاقين )سمعيا  -

 
 



 

 

عادات العقل لدى أطفال مرحمة الطفولة (. 9102.)أسماء محمد خميفة، غادة عبد المعين رياض ،طو محمد مبروك
041: 031(،0)0يونيو، ،المبكرة "دراسة نظرية"  
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 المراجع

 أوالً: المراجع العربية:

 (: أطر التفكير ونظرياتو ،عمان ، دار الميسرة.7000جابر عبدالحميد ) -
)دراسة تشخيصية مقارنة(، مجمة التربية (:بحث عادات العقل لدى المعاقين سمعيا والسامعين 7002رحاب راغب ) -

 .202-727الخاصة ،كمية التربية ،جامعة الزقازيق ، العدد الخامس ،
 (: تفكير االطفال، ترجمة السيد ابراىيم السمادونى ،القاىرة دار الفكر .7000روبرت سيجمر ) -
 ، الرياض : الدار الصولتية لمتربية.(: تنمية ميارات التفكير رؤية أشراقية فى تطوير الذات 7000زيتون حسن ) -
 (: سيكولوجية طفل الروضة ، القاىرة دار الفكر العربى .7002سامية موسى ابراىيم ) -

 (: المخ البشرى ، القاىرة ،دار الكتاب الحديث.7000سميمان عبدالواحد يوسف )
 ، القاىرة ،دار الكتب الحديث.(: أساليب التدريس لطفل الروضة 7000السيد محمد شعالن ، فاطمة سامى ناجى )

 (: سيكولوجية نمو الطفل ، دار الزىراء.7002سيير كامل أحمد )
 (: سيكولوجية الشخصية ، الرياض ،دار الزىراء .7000سيير كامل أحمد )
 (:برنامج7000صفاء بحيرى )(: التدخل المبكر وطفل ماقبل المدرسة ، الرياض ، خبراء التربية 7007سيير كامل أحمد)

تدريبى قائم عمى عادات العقل وفعاليتو فى تنمية الذكاءات المتعددة لدى التالميذ بطئ التعمم .مجمة كمية التربية 
 .22-27،جامعة بنى سويف المجمد االول ، العدد العشرين ،

 ر العربى(: االنشطو العممية وتنمية ميارات التفكير لطفل الروضة ،  القاىرة ، دار الفك7002شيرين عباس ىشام )
(.فاعميو خرائط التفكير فى تنمية عادات العقل ومفيوم الذات االكاديمى لدى طالبات قسم االحياء 7002ضحى العتيبى )

 بكمية التربية . مرز التميز البحثى فى تطوير العموم والرياضيات .جامعة الممك سعود.
 الرشاد .(: النمو العقمى لمطفل، القاىرة ، دار 7002عادل عبداهلل محمد )
 (: الموىبة والتفوق االبتكار، الرياض ،دار الزىراء.7002عبدالصبور منصور.)

 (: التفكير الجانبى ، عمان ، دار ديبونو.7002عبدالوحد حميد الكبيسى )
 لدى النبوية السيرة مادة واالتجاه نحو الفعمية السجايا تنمية في التعاوني التعمم استخدام أثر (:7002بكر) أبو المطيف عبد

 جامعة .التربية كمية . 52 ع .والمعرفة القراءة مجمة.عمان سمطنة في التربية بكمية اإلسالمية الدراسات شعبة طالبات
 .شمس عين

( "فاعمية حقيبة تعميمية الكترونية لتنمية بعض عادات العقل ألطفال الروضة، مجمة الطفولة ، 7002عال حسن كامل )
 .722-022طفال ،جامعة القاىرة ص ص ص، كمية رياض اال02العدد

 (: التفكير الناقد وقضايا المجتمع المعاصر ، القاىرة ، االنجمو .7002محمد أنور ابراىيم )
 (: التفكير عند الطفل ،عمان ، دار الفكر .7002محمود محمد غانم )
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041: 031(،0)0يونيو، ،المبكرة "دراسة نظرية"  
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 لمغة والتفكير ،عمان ،دار الميسرة.(:ميارات فى ا7002نبيل عبداليادى ،عبدالعزيز أبو حشيش ،خالد عبدالكريم ،)
 ( عادات العقل لطفل الروضو : النظريو والتطبيق ،الييئو المصريو العامو لمكتاب . 7007نيى الزيات )

 (:  ثالاثون عاده عقل.عمان : مركزديبنوا لتعميم التفكير.7002يوسف قطامى)
 لتعميم التفكير .( عادات العقل ، عمان :مركز ديبونو 20()7002يوسف قطامى )

 (عادات العقل لطفل الروضة النظرية والتطبيق.عمان. دار ديبونو.7002يوسف قطامي، فدوى ثابت)
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